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Syftet med utvärderingen

Student:
 Upptäcka vår brister och våra styrkor 
 Förslag till förbättringsområden
 Hur VFU-studenten har upplevt perioden

VFU-handledare:
 Kartlägga hur arbetssituationen har påverkats
 Hur det administrativa kring placering och förberedelse har fungerat
 Vad den ekonomiska ersättningen ska användas till



VFU I
Tannbergsskolan tog emot ca 25 studenter

 Studenterna har ingen egen dator så utvärderingen skedde muntligt i 
grupp om ca 10 studenter.

 Vi gick rundor där alla fick svara på frågor om: 
 praktiska detaljer, 
 hur dom upplevt dessa dagar, 
 hur mycket tid handledarna hade för dem, 
 hur det varit att byta fokus från att vara elev till att nu tillhöra lärarna,
 hur de ser på sig själva i rollen som ämneslärare på gymnasiet,
 vilket andra ämne de har funderat på att välja.



VFU III
Tannbergsskolan tog emot 11 studenter

 Samtliga studenter har fått ut en arbetsdator under sin VFU-period så 
utvärderingen gjordes i ett Google Formulär via en länk till deras 
arbetsmail på skolan. 

 Frågorna handlade om:
 Hur studenterna upplevde mottagandet på skolan
 Hur de upplevde sin arbetsplats och arbetslaget med möten och 

konferenser
 Hur det har fungerat med handledaren, ansvar, undervisningstid, 

engagemang, stöttning och hjälp mm
 Hur seminarierna vi erbjuder varannan vecka har upplevts
 Hur de ser på sin egen insats under dessa veckor



VFU-handledarens åsikter

 Även de lärare som har varit VFU-handledare har fått utvärdera hur 
praktikplaceringen har fungerat via Google formulär.

 Vi fokuserade på:
 Förhandsinformationen innan studenten kom, placering, 

uppstartsträffen
 Tiden studenten var här, tid, plats, stöttning, samarbete
 Trepartsamtalet och utvärderingen till universitetet
 På vilket sätt handledningen har påverkat den egna undervisningen, 

framtida studenter?
 Tips på förbättringar för både studenter och handledare.



Sammanställning

 Tillsammans med ansvarig rektor gå igenom enkäterna och fundera 
över vad vi ska hålla fast vid och vad vi måste förbättra både för 
studenternas bästa och för handledarna på skolan.
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